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ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

педагогічних, науково-педагогічних та інших категорій працівників 

Домедична допомога постраждалим в умовах воєнного часу 

 
1.1 Загальна інформація 

Повна назва структурного 

підрозділу 
Центр розвитку кадрового потенціалу навчального закладу  

Вид підвищення кваліфікації Навчання за програмою підвищення кваліфікації 

Обсяг програми 2 кредити ЄКТС 

Форма підвищення 

кваліфікації 
Дистанційна, очна 

Місце виконання програми 

підвищення кваліфікації 
Сумський державний університет 

Кількість у групі осіб 

-мінімальна 15 

-максимальна 50 

Мова викладання Українська 

Тип документу про 

підвищення кваліфікації 
Свідоцтво про підвищення кваліфікації 

Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису програми 

підвищення кваліфікації 

http://crkp.sumdu.edu.ua/uk/ 

1.2 Мета програми підвищення кваліфікації 

Отримання теоретичних положень та оволодіння практичними навичками надання домедичної 

допомоги постраждалим в умовах воєнного часу 

1.3 Характеристика програми підвищення кваліфікації 

Зміст програми 

1. Базова підтримка життя. 

1.1 Оцінка безпеки. 

1.2 Визначення ознак життя. 

1.3 Забезпечення прохідності дихальних шляхів непритомній 

постраждалій особі. 

1.4 Алгоритм виклику бригади екстреної медичної допомоги.  

1.5 Проведення серцево-легеневої реанімації. 

1.6 Переведення постраждалого в стабільне положення. 

1.7 Безпечне застосування АЗД (автоматичного дефібрилятора). 

2. Розгляд протоколу тактичної медицини ТССС-ASM: навчання 

надавати допомогу за алгоритмом M.A.R.C.H. 



2.1 Зупинка масивної кровотечі різними засобами в різних частинах 

тіла. 

2.2 Забезпечення прохідності дихальних шляхів. 

2.3 Домедична допомога при пневмотораксі.  

Розподіл годин за видами 

діяльності 

Аудиторна робота: 12 год. 

Самостійна робота: 46 год. 

Контрольні заходи та підсумкова атестація: 2 год. 

Оцінювання та атестація Залік (зараховано / не зараховано) 

1.4 Програмні результати навчання (РН) 

 знання базових основ з надання домедичної допомоги в умовах воєнного стану; 

 уміння забезпечити прохідність дихальних шляхів непритомній постраждалій особі; 

 розуміння алгоритму виклику бригади екстреної медичної допомоги; 

 уміння проведення серцево-легеневої реанімації; 

 розуміння особливостей застосування АЗЛ; 

 уміння зупинити масивну кровотечу різними засобами; 

 здатність забезпечити прохідність дихальних шляхів; 

 уміння надавати домедичну допомогу при пневмотораксі 

1.5 Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення 

Шкатула Юрій Васильович  д.мед.н., професор, завідувач кафедри 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;  

Бадіон Юрій Олексійович  к.мед.н., асист. кафедри екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф;  

Ткаченко Юлія Анатоліївна  к.мед.н., асист. кафедри екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф;  

Матеріально-технічне 

забезпечення 
симуляційні манекени та тренажери  

Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

− презентаційні матеріали за темами програми;  

− інформаційні ресурси бібліотеки СумДУ 

 

Викладач програми ПК             

 

Начальник Центру розвитку кадрового 

потенціалу  

___________         

 

___________    

 

Юрій ШКАТУЛА 

 

Віта ГОРДІЄНКО 

 
 

 

 


